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Kokousaika 08.06.2015 klo 18:00 

Kokouspaikka Hyvinkää, Rantasipi 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja & sihteeri, Mia Kiesi (MK), Minna 

Poukkanen (MP), Nina Auvinen (NA), Laura Niemi (LN), Sirpa Brumpton 

(SB), Silvia Ufer (SU), Jenni Kurki (JK) 

Poissaolostaan 

ilmoittaneet 

Tiina Savolainen (TS), Sara Keane (SK), Jens Andersen (JA) 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että kokous on päätösvaltainen.  

 

 SM-kilpailuiden lipunmyyntiin pyritään hankkimaan maksupääte, NA selvittää. 

 

 LN kertoi että koska askellajinäyttö ei ole opetussuunnitelmassa, on yksi koulu 

päättänyt että näyttökustannukset tulee näytön suorittajalle. Koulutusvaliokunta sopii 

tapaamisen SRL:n kanssa jotta saadaan asia järkeistymään. 

 

 SM-kilpailuihin 85 ratsukkoa karsinut rajat, joista 25 viime vuoden puolella. 

 

 Maajoukkuevalinnoista keskustellaan ennen SM-kilpailuja. Maajoukkueenjohto tekee 

ehdotuksen maajoukkueesta SM-kilpailuissa lauantaina UV:lle. Johtokunta tekee 

viimeisen valinnan. 

 Jálkur on ottanut yhteyttä pyytääkseen taloudellista tukea WR-kilpailuiden 

järjestämiseen. Annetaan 200€ tukea. 

 

 Ratsukkomäärä ei ole ollut riittävä seuraavissa lajeissa suomenmestaruus-statukselle:  

- V1 kaikki ikäluokat 

- T1 sennut & nuoret 

- F1 nuoret 

- T2 ei mikään ikäluokka 

 

 Jalostusvaliokunta pyrkii edistämään jalostuskoulutusta. Uusia kouluttajia lähdetään 

aktivoimaan. 

 

 Framtid järjestää elokuun lopussa jalostushevosten esittämiskurssin. 

 Keskusteltiin orien hyväksymisestä Suomessa. Suomessa rajoitetumpaa kuin monessa 

muussa maassa. Noudatetaan FEIF:in, Hippoksen ja EU:n sääntöjä.    

 

 Suomenmestaruuskilpailuiden ennakkolipunmyynti on aloitettu SihyShopissa 1.6.2015. 

 

 Järjestetään SIHYn viralliset arpajaiset alkuvuonna 2016. PR-valiokunta hoitaa 

järjestelyt. 
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 SM-kisoissa 2015 järjestetään arpajaiset, joiden tuotto jaetaan SM-kilpailuiden sekä 

SIHYn kesken 50%/50%.  

 

 Helsinki Horse Fair 2016 4.-6.3.2016 Helsingin messukeskuksessa. NA aloittaa 

messusuunnittelun. 

 

 Nuorten leiri toteutuu. 16 osallistujaa, isoset ja vetäjät. 

 

 Päätettiin vapaa-ajan toimikunnan perustamisesta. 

 

 Syyskokous järjestetään lokakuussa.  

 

 MM-kisoissa SIHY:n edustajana Paula Sarsama & Sirpa Brumpton. 

 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään SM-kilpailuissa, jossa valitaan Suomen 

Askellajiratsastuksen maajoukkue. 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:50. 

 

 

NA 22.9.2015 


